
Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

Деревянко Володимир Андрійович

Число, місяць і рік 30.07.1999 року 
народження

Посада,
роботи
Освіта

місце Студент ДВНЗ ДонНТУ, 4-й курс

неповна вища

Науковий ступінь, Бакалвар 
вчене звання
Володіння мовами Українська, Російська

Нагороди, почесні Відсутні 
звання

Досвід громадської діяльності
Інформаційний координатор приймальні УГСПЛ м. Покровськ
Волонтер на заходах: Схід-Експо; 3 країни в України; День музики в 
Покровську, ЕкоФест в м. Покровськ.

Особисті досягнення
Еолова інформаційної комісії РСС ДонНТУ з 2018-2019 роки;
Еолова стипендіальної комісії ФЕМ з 2019-2021 рік.

Контактна інформація ; Мешкаю: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Центральна, 144. Телефон: +380501978753

Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді.
Сприяти розвиту молодіжного життя міста Покровськ. Підтримка молоді 
(студентів, школярів) внутрішньо перемішених осіб. Налагодження стосунків 
молоді та органів місцевого самоврядування. Розвиток студентського життя 
та інтеграція студентів у діяльність молодіжної ради.



Виписка з протоколу засідання правління ГО “Покровська правозахисна 
організація “Щит” (рішення про делегування представника ГО “Покровська 
правозахисна організація “Щит” для участі в установчих зборах та до складу 

молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради)

Витяг з протоколу
засідання правління ГО “Покровська правозахисна організація “Щит”

10 червня 2021 року № 1
м.Покровськ

Присутні:Шамоніна М.О.-голова організації, Скоріна О.О.-секретар, Ткаченко
0 . Л.-прес-секретар, уповноважений представник організації.
Члени організації: Викова М.О..Наумова Л.П.,Видрін П.Д.,

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання складу 
молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради Деревянко Володимира Андрійовича

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: (Скоріна О.О.,Шамоніна М.О.)



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«Поіфовська правозахисна організація «Щит»

85301 м. Покровськ Донецької області, вул. Чехова, буд. 70 
тел. 066 045 44 85, e-mail: 0660454485n@grnail.com

Інформація про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства.

1. Назва-Громадська організація “Покровська правозахисна організація 
“Щит”
2. Скорочена назва-ГО ППО “Щит”
3. Дані про легалізацію-31.01.2018,запис в ЄДР № 12711020000002234.
4. Адреса, електронна адреса, контакти: Донецька обл., м.Покровськ, 
вул.Чехова, буд.70; 0660454485n@gmail.com, т.0660454485.
5. Мета та напрями діяльності:

Головною метою організації є: захист права громадян на доступ до 
інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, реалізації законодавчих 
гарантій відкритості, гласності діяльності суб’єкта владних повноважень, а 
також поновлення порушених екойо^ічних, трудових, соціальних та інших 
прав та законних інтересів членів організації.

Основні напрями діяльності організації:
-сприяння реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність 
органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб;
-сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами 
законодавчої, виконавчої, судової влади та органами місцевого 
самоврядування.
-інформаційно-консультативна допомога громадянам з питань захисту права 
на отримання інформації;
-сприяти захисту прав і свобод людини, що закріплені у Конституції та 
національному законодавстві;
-бути джерелом інформації для громадян та органів влади;
-аналізувати стан з правами людини у своєму регіоні;
-вивчення та аналіз реального стану і тенденцій розвитку суспільної 
свідомості громадян України на відповідній території, та розробка на базі 
цього рекомендацій державним органам влади, політичним партіям та 
громадським організаціям щодо консолідації суспільства, демократизації всіх 
сфер життя для приведення цих правовідносин у правове поле;
-сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та 
громадськості;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування в 
порядку, встановленому чинним законодавством, пропозицій стосовно зміни
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національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів 
громадян в частині забезпечення права на інформацію.
6. Досвід роботи у консул ьгативно-дорадчих органах при ОВВ: 2 роки.
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 
друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства 
відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з 
питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та 
інформування про них громадськості тощо протягом року до дня подання 
заяви:
-проведення особистого прийому громадян 2 рази на місяць з 
консультативно- правових питань;
-проведення тренінгу разом із ГО “Здоров’я покровчап” на тему: “Права 
пацієнтів та покращення якості медичних послуг, що надаються за бюджетні 
кошти у медичних закладах міст Красногорівки та Мар’їнки” 03.10.2020 
року;
-.впровадження грантового проекту "Покращення медичних послугу 
комунальних медичних закладах міста Добропілля ", який реалізується за 
організаційної підтримки ГО "Взаємодія -Плюс " у межах національного 
проекту "Децентралізація" та Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру, за фінансової підтримки Європейського Союзу- у 2020 році (серпень- 
грудень), місто впровадження проекту- м.Добропілля .
Посилання на сторінку у Фейсбуці: 
https://www.lacebook.com/%D0%93.% Р 0 % 9 Е -
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Голова організації
с с т г

М.О.ІІІамоніна
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